
 
 

УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
        січня 2022 року м. Чернігів №_____ 

 
 
Про затвердження переліків об’єктів 
житлово-комунального господарства, 
інших об’єктів інфраструктури , 
природоохоронних заходів та інвестиційних 
проектів на 2022 рік,що фінансується 
за рахунок коштів бюджету Чернігівської 
міської територіальної громади 

 
Керуючись статтями 28, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до рішення міської ради від 25 листопада 2021 року 
№13/VІІІ-20 «Про бюджет Чернігівської міської  територіальної  громади  на  
2022 рік» зі змінами , розглянувши надані управлінням житлово-комунального 
господарства міської ради переліки об’єктів житлово-комунального господарства 
та інших об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2022 рік, що 
фінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної 
громади, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 
1. Затвердити переліки об’єктів житлово-комунального господарства, інших 

об’єктів інфраструктури та природоохоронних заходів на 2022 рік, що 
фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної 
громади, на загальну суму 738 532 883 грн. 00 коп., у тому числі: 

 
1.1. Перелік об’єктів благоустрою міста Чернігова на 2022 рік у сумі 

260 244 232 грн. 00 коп. згідно з додатком 1; 
 

1.2. Перелік об’єктів на будівництво та реконструкцію інших об’єктів 
комунальної власності міста Чернігова на 2022 рік у сумі 76 730 270 грн. 00 коп. 
згідно з додатком 2; 

 
1.3. Перелік об’єктів утримання та розвитку автомобільних доріг та 

дорожньої     інфраструктури     міста      Чернігова      на    2022    рік    у    сумі 
322 738 473 грн. 00 коп. згідно з додатком 3; 



1.4. Перелік об’єктів щодо утримання та розвитку інших об’єктів 
транспортної    інфраструктури    міста       Чернігова       на    2022    рік    у   сумі 
2 774 000 грн. 00 коп. згідно з додатком 4; 

 
1.5. Перелік об’єктів на будівництво та реконструкцію об’єктів житлово- 

комунального   господарства міста     Чернігова     на   2022   рік   у   сумі   
45 088 077 грн. 00 коп. згідно з додатком 5; 

 
1.6. Перелік заходів, які відносяться до іншої діяльності у сфері житлово- 

комунального   господарства міста      Чернігова      на   2022   рік   у   сумі   
4 598 600 грн. 00 коп. згідно з додатком 6; 

 
1.7. Перелік об’єктів щодо громадського порядку та безпеки міста 

Чернігова на 2022 рік у 2 097 658 грн. 00 коп. згідно з додатком 7; 
 

1.8. Перелік заходів з утримання та ефективної експлуатації об’єктів 
житлово-комунального   господарства   міста   Чернігова   на    2022    рік    у    
сумі 2 000 000 грн. 00 коп. згідно з додатком 8; 

 
1.9. Перелік заходів щодо охорони та раціонального використання 

природних ресурсів міста Чернігова на 2022 рік у сумі 21 994 093 грн. 00 коп. 
згідно з додатком 9; 

 
1.10. Перелік заходів з утилізації відходів міста Чернігова на 2022 рік у 

сумі 81 840 грн. 00 коп. згідно з додатком 10; 
 

1.11. Перелік заходів з збереження природно – заповідного фонду міста 
Чернігова на 2022 рік у сумі 99 520 грн. 00 коп. згідно з додатком 11; 

 
1.12. Перелік заходів, які відносяться до іншої діяльності у сфері екології 

та охорони природних ресурсів міста Чернігова на 2022 рік у сумі 86 120 грн.      
00 коп. згідно з додатком 12. 

 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови Геращенка В. М. 
 
 
 

Міський голова Владислав АТРОШЕНКО 
 
 
 
Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО 
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